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دين ودنيا

 احلوار.. منهج اأكده القراآن للو�سول
 اإىل احلقيقة وحتقيق التعاي�ص والوفاق 

 اأكد من ق�سنطينة عزم العدالة على ا�ستكمال ت�سحيح م�سار الدولة العادلة

زغماتي يتوعد الق�ساة امل�سار اإليهم باأ�سابع الريبة والف�ساد
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يف اجتماع للحكومة تراأ�سه الوزير الأول 

تعليمــات م�ســّددة الإجنـــاح الدخـول االجتماعـي
نحو اإنهاء مهام امل�سوؤولني املحليني املق�سرين       28 كتابا جديدا يف الطورين االبتدائي واملتو�سط

بتهم اإعاقة ال�سري احل�سن للعدالة والتحري�ض 
على التزوير يف حمررات ر�سمية

اإيداع  وزير العدل ال�سابق الطيب 
لوح احلب�ص

المحقــق  الم�ست�ســار  اأمــر 
بالمحكمــة العليــا اأول اأم�ــض 
الخمي�ض باإيداع وزير العدل 
الأ�سبــق،  الأختــام  حافــظ 
الطيب لوح، الحب�ض الموؤقت 
ب�سجن الحرا�ــض بتهم اإ�ساءة 
ا�ستغــال الوظيفــة، اإعاقــة 
للعدالــة،  الح�ســن  ال�سيــر 
التحيــز  علــى  والتحري�ــض 
وعلــى التزوير فــي محررات 

ر�سمية.

احلراك يتم ن�سف �سنة

املتظاهـــرون يتم�سكــــون مبطلــب موا�سلــــة التغييــــر
خــرج اأم�ــض الجمعة متظاهـــــرون ب�سرق الباد فــي م�سيرات للجمعة 27 علــى التوالي، م�سرين علــى �سرورة موا�سلــة التغيير ومكافحة 
الف�ســاد، قبــل ا�ستكمال م�سار الحوار ، مع تقديم ال�سمانات الازمة من اأجل انتخابات رئا�سية �سفافة تعبر على طموح ال�سعب الذي ل زال 

يوا�سل م�سيراته بعد ن�سف �سنة على انطاق الحراك ال�سعبي.

م�ّست  عدة وليات بال�سرق

في�سانـــات تغمــر منـــازل و تقطـع 
طرقـــات

زرعــت الأمطــار الرعديــة الطوفانيــة، التــي تهاطلــت نهايــة 
الأ�سبــوع  علــى اأغلــب مناطــق وليــة تب�ســة، حالة مــن الرعب 
لــدى ال�سكان، ل�سيمــا الذين يقيمون في المنحــدرات وبالقرب 
مــن الأودية، بعدمــا عجزت البالوعات المملــوءة بالأوحال عن 
ا�ستيعــاب ال�سيــول، ممــا جعل مــرور المركبــات �سبــه م�ستحيل 
ببع�ــض الطرقــات، كمــا هو الحــال في بلديــات المــاء الأبي�ض، 

العقلة المالحة، بكارية، مر�سط و الونزة.

اأكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�سم زغماتي، عزم الدولة وقطاع الق�ساء على موا�سلة اإر�ساء النظم والموؤ�س�سات وتحديد معالم واإحداثيات الدولة الجديدة، ا�ستكمال لما قام به 
والف�ساد. الريبة  باأ�سابع  اإليهم  الم�سار  الق�ساة  بمحاربة  دا  متوعِّ  ،1956 اأوت   20 ال�سومام  موؤتمر  المجاهدون" في  "الأجداد 
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